
Marszalek Wojew6dztwa L5dzkiego

Rsll.71 20.3,452.2017'KS
D EcYzJ A R

i-6d2, dnia 9 stYcznia 2018 r'

Na podstawie arr 83,,, , ol,liu,;ffir?"ffit"t;"1il"ll""oHl'JrriiiL=:',j :'lJ,;?: 3],T,iX"l
wca 1960 roku - Kodeks postgpowania admtnistracyjnego (t'j oz' t
niosKuoznaku:zzM.wzw,zr.bor'rrc2.2ol7,BzGminyMiastot.od2,

nq Wr6blewskq, o wydanre zezwolenia na usuniqcie klonu jaworu'

orzeka

1. zezwoliiGmtnie Miasto Lod2 na usuniqcie klonu jaworu o obwodzie pnia 123 cm z terenu dzialki

ewidencyjne i21gl19 obrqb B-45, stanowiecej pas orogowy.ul' obornickiejwt-odzi' zgodnie zlokalizaclq

wskazanq przez wnioskodawca na mapie dolqczonej do wni-o^sku'

2. Okre6li6 termin usuniqcia drzewa do dnia 31 pa2dziernika 2018 r'

3. Nie nalicza6 oplatzausuniqcie Orr"*" n" pfostawle ar1' 86 ust l pkt 4 i 5 ustawy z dnia '16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody . 
rnionego w punkcie 1 sentencji decyzji od

4. Uzale2nie wydanie zezwolenia na usunigcie drzewa wymle

zastqpienia go nowym drzewem - Klonem jaworem o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo

uformowanel oryle korzeniowej, o oowodzie pnia nie mniejszym ni2 12 cm (pomiar na wysokoSci 100

5. illrrie , a) termin wykonania nasadzenia zastqpczego do dnia t,t g,t*i'i-':1:, t

b)|okalizacjgwykonanianasadzeniazastgpczegonadzialceonreYid'219119obrqbB-45nie z lokalizacjq zaProPonowanE

Eczonym do wniosku'

6 zo ::ffiT:1ff["'*:lT:ffit
^^^A-ania araz zali 'ly z zaznaczonq lokalizacjq posaozonego

faktycznq datq posadzenia oraz zatqczaiqc plan sytuacylr

drzewa

UZASADNIENIE

Dnia6pa2dziernika2OlTr'doMarszalkaWojewodztwat-6dzkiegowptynqtwniosekGminyMiasto
Lod2,reprezentowanejprzezPaniqEwe|inqWr6blewskq,owydaniezezwo|enianausunigciek|onujaworu
o obwodzie pnia 123 cm z terenu dzialki ewidencyjneizlotlg obrqb B-45, stanowiqcej pas drogowy ul'

obornickrejw t-odzi. Do wniosku doiqczono dokumenty okreslone w art' 83b ustawy z dnia '16 kwietnia 2004

rokuoochron|eprzyrody.PaniEwe|inaWr6blewskao6wiadczyla,2eGminaMiastoi-6dzjestwlascicie|em
powyZszej nieructromoSci na podstawie ksiggi wieczystej LDI M/0021 0763/5'

W uzasadnieniu wniosku jako przyczynq zamierzonego usuniqcia drzewa wskazano na ,,obumarcie

zprzyczw 
iit,,rt'7tilllioro" 2017 r. pracownicy Urzqdu Marszalkowskiego wojew6dztwa t-6dzkiego

przeprowadzi|iog|qdzinydrzewapooczas,kt6rychstwierdzonozasadnoS6wniosku.K|onjaworjestobumarly
ipozbawionykorowinynaznacznejpowierzcnnipniaikonarow'Zuwaginaobumarcieioslabione
wlasciwoSci mechaniczne uzasadnione jest jego usunlQcle'



Podczas oglgdzin w obrqbie przedmiotowego drzewa nre stwierdzono wystqpowania okazowgatunk6w prawnie chronionych' Uwzglgdniaiqc powyisze okolicznosci, wniosek o wydanie zezwolenia nausunigcie drzewa wymienionego * prnk"i" 1 sentencji decylinalezalo t)znac zazasadny.Na podstawie art' 83c ust' 3 ustawy z dnia to kwiLtnia 2oo4 r. o ochronie przyrody, organ uzare2nilwydanie zezwolenia na usunigcie drzewa od wykonania nasadzenia zastgpczego w postaci jednego klonujaworu' o dobrze wyksztalconej koronie i prawidlowo uformowanej bryle korzeniowej, o obwodzie pnia niemniejszym niz 12 cm (pomiar na wysokosci 100 cm), na dzialce o nr ewid. 21gl1g obrgb B-45

Y"irZii,';r1i::T":.i"j"tizaqq 
zaproponowanE przez wnioskodawca w projekcie nasadzed zastspczych

Podstawg prawnq do wydania decyzii w przedmiotowym zakresie stanowi art. g3 ust. 1, g3a ust. 1oraz art' 90 ustawy z dnia 16 kwietnia zo6l r. o ochronie priyroay (t,j. Dz. rJ. z 2016 r. po._.2134 ze zm.),Z tresci cytowanych przepisow wynika, 2e zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenunleruchomosci lub jej czgsci niewpisanej do rejestru zabfikow *yJ";" w6jt, burmistrz albo prezydent miasta,a w przypadku' gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcjg starosty, czynnosci wykonujemarszalek wojew6dztwa' Natomiast na mocy art. 86 ust. 1 pkt 4 i s cyt. ustawy za usuniqcie drzew ikrzew6wnte nalicza sig oplaty w przypadku drzew lub krzew6w, kt6re zagra2aiq bezpieczedstwu rudzi rub mienia
#Jil:fifflf r:ff:ff| 

budowlanvch i bezpieczeristwu ruchu drosoweso, a takie sytuacje wystspujq

w Lodzi 
znany za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora ochrony srodowiskanowiska w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

roku o opracie skarbowei t,i o,'(,*)i;::,=ffi:%*i'::HJ: lxTllffii:::i,,.Ji?^l?if.;:;i,"rr".
Biorqc powyzsze pod uwagg, orzeczonojak sentencii.

Pouczenie:

2

olegium Odwolawczego
rminie 14 dni od daty jej

ecyla nie ulega wykonaniu, Wniesienie odwolania
1 i 2 Kpa).

moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
decyzjq. Z dniem dorgczenia Marszalkowi

4



7.

z uP' Marszalka
Woiew6dztwa l-6dzkiego

Radoslaw Mikula

o.o. Zastqpcy Dyrektora Departamentu
" - nJniitwa i CichronY Srodowiska

Otrzvmuia:

1 rffiis:ffi"'
Zieleni Miejskiej w Lodzi

10

94-303 Lodz

2 ala

al Pilsudskiego 8

90-051 L6d2
www.lodzkie.Pl

tel, /+48/ 42 663 35 30

1ay l+481 42663 35 32

sekreta riat, ro@lodzkie.Pl


